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Lei Anticorrupção Empresarial

Entra em vigor na próxima quarta-feira, 29, a Lei Anticorrup-
ção (Lei Federal 12.846/13), que prevê a aplicação de san-
ções a pessoas jurídicas, a exemplo da aplicação de multas
sobre o faturamento das empresas envolvidas em atos lesi-
vos contra a administração pública. "O TCE-PE irá fiscalizar
o cumprimento da lei, promover cursos de capacitação para
os gestores e, ainda, regulamentar a sua aplicação no âmbi-
to do próprio Tribunal", afirmou o Presidente Valdecir Pas-
coal, concluindo que "a lei é mais um passo importante no
combate à corrupção".

Alinhadas às diretrizes estabelecidas pelo Planejamento Es-
tratégico, a Corregedoria Geral, a Escola de Contas e a Ou-
vidoria do TCE traçaram metas para o biênio 2014-2015. As
áreas, que tem como gestores os conselheiros Marcos Lo-
reto, Dirceu Rodolfo e João Campos, respectivamente, pre-
tendem priorizar a agilidade no julgamento dos processos,
o fortalecimento do papel pedagógico e a melhoria na co-
municação e no diálogo com a sociedade. 

"A Corregedoria continuará tra-
balhando para imprimir maior
celeridade aos julgamentos dos
processos, sem, contudo, com-

prometer a qualidade de suas
decisões", afirmou o conselheiro
Marcos Loreto. "Vamos contri-

buir também para o fortaleci-
mento da imagem institucional
do TCE e de seus agentes peran-
te a sociedade, na sua missão de
fiscalizar e orientar a gestão pú-
blica em benefício do cidadão",
disse o conselheiro.

As novas ações da Escola de
Contas do TCE devem acrescen-

tar mais um esforço ao conjun-
to de experiências já acumula-
das pela instituição. "Os pro-
jetos terão como horizonte o
fortalecimento da educação
corporativa, por meio de capa-
citação dos servidores da Casa
e o trabalho de orientação aos
gestores", disse o conselheiro
Dirceu Rodolfo. Um dos pilares
desse trabalho é o projeto
TCEndo Planejamento, que visa

capacitar os gestores públicos dos municípios com menor
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do estado, uma
ferramenta capaz de mudar a forma de governança. "A Esco-
la de Contas tem que ser instrumento de transformação ins-
titucional e é assim que vamos atuar", afirmou o conselheiro.

Uma das ações da Ouvidoria do
TCE para o biênio 2014-2015 é
interiorizar os serviços de aten-
dimento à população, por meio
da Ouvidoria Itinerante, per-
correndo várias regiões do Es-
tado em busca de um maior con-

tato com o cidadão pernam-

bucano. "Também pretendemos
firmar convênios com o Estado e

a União, de modo a fortalecer a
reciprocidade na troca de infor-
mações entre as instituições, tais

como Ministério Público e Tribunal Regional Eleitoral" afirmou
o conselheiro João Campos. Outro projeto importante nessa
gestão é o "TCEndo Ouvidorias", que tem o objetivo de promo-
ver ações de desenvolvimento e estimular a criação de ouvi-
dorias municipais, em prol da melhoria das gestões públicas.

O TCE ampliou o canal de comuni-
cação com a sociedade por meio
do aplicativo Cidadão TCE, agora
disponível gratuitamente nos sis-
temas Android (Google) e IOS
(Apple). A ferramenta permite,
aos usuários de smartphones, o
envio de denúncias, textos, fotos
e até localização da ocorrência,
por meio do GPS do celular. O Tri-
bunal recebeu até agora 44 de-
núncias por meio do aplicativo, 21

delas sobre irregularidades de gestão. Todas foram encami-
nhadas aos setores competentes para análise. 
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